XVII.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12-én
17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.
Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom
Jelen vannak:
• Bóta József Sándor polgármester
• Boda Sándor képviselő
• Farkas József képviselő
• Ficsór Kálmánné képviselő
• Dr. Joó Csaba képviselő
• Tóth Barnabás képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
Meghívottak közül megjelent:
• Puhl Zoltán HM Vízmű üzemegység vezetője
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, Puhl Zoltánt a Heves
Megyei Vízmű képviseletében, a megjelent vendégeket, érdeklődőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes. Választások előtt állunk, kérné, hogy a mai fórum ne a politikai
csatározásról szóljon. De szeptember 29-én tartandó polgármesterek és képviselők
bemutatkozásán ennek áll elébe. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1. A szennyvíz projekt lezárásával, illetve a csatornázás utáni végleges helyreállítási
munkálatokkal kapcsolatban felmerülő közérdekű problémák.
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
2. Tájékoztatás a megváltozott vasút környéki területtel kapcsolatban
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
3. Lakosság által írásban beadott közérdekű felvetések, problémák megtárgyalása
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
4. Egyebek
I. Napirendi pont: A szennyvíz projekt lezárásával, illetve a csatornázás utáni végleges
helyreállítási munkálatokkal kapcsolatban felmerülő közérdekű problémák.
Bóta József Sándor polgármester: Kérné, hogy a mai fórumon arról beszéljünk, amit elértünk,
és arról, ami még megoldásra vár, ne csúsztatva, hanem a valóságnak megfelelően. A
település érdekében ne is meddő vitával. Nem szeretné, ha félreértéssel indulna a dolog, hogy
meg lett szabva, hogy csak írásban lehet kérdéseket feltenni, mert természetesen lehet szóban
is. Azért kértük, hogy ha olyan kérdés merülne fel, ahol pontos számadatokra lenne szükség,
nem lenne szerencsés, ha tévedés történne. Természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehet
szóban kérdést feltenni.
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Lezárult a szennyvíz projekt, ezzel kapcsolatban is lehet kérdéseket feltenni. Többen
felvetették már az ivóvíz kérdését, ezért kértük meg Puhl Zoltánt, hogy jöjjön el, ő tud a
konkrétumokról beszélni. A csatornázás utáni helyreállítás még folyamatban van, nem zárult
le. Van egy garancia időszak. Sokakat izgat a mart aszfaltos út, ami részünkről egy segítség
volt, mert maradhatott volna a régi is. De úgy éreztük, hogy ha a vasúton túl is megcsinálták
az utakat, itt is legyen meg. Nem volt rá állami támogatás, saját forrásból lett az összeg
hozzátéve. Sok olyan hang volt, hogy „miért itt, miért ott csinálták?” ezért megcsináltattuk
mindenhol. Hogy milyen szinten sikerült megoldani? Az újságban írta is, hogy aki éhes, az a
krumplis tésztával is jól tud lakni, nem csak a rántott szelettel. Az út járhatóságát meg lehet
oldani olcsón is úgy, hogy addig nyújtózkodunk, ameddig a takaró ér. Meg lehetett volna
oldani autópálya minőségben is, de erre csak kb. 2 év múlva kerül pályázat kiírásra. Amint
pályázati kiírás lesz, aszfaltozott utakat tudunk biztosítani, de sajnos a pénz véges. Kéri, hogy
ezzel kapcsolatban tegyék fel a kérdéseiket.
Vincze József: Több helyen azt lehetett látni, hogy nem helyezték homokágyba a szennyvíz
csöveket, pl. a Tárkányi úton.
Bóta József Sándor polgármester: Voltak lakossági fórumok, akkor kellett volna feltennie ezt
a kérdést. Voltak generálkivitelezők, akiknek voltak alvállalkozóik, bizony voltak, akik
rosszul teljesítettek. Volt műszaki ellenőr, aki folyamatosan ellenőrzött, és a munkában Renge
Ferenc is részt vett. Elhangzott ez a kérdés feléjük?
Vincze József: Részéről nem.
Bóta József Sándor polgármester: Véleménye szerint biztos, hogy homok ágyba lettek a
csövek téve. A műszaki ellenőr felé feltesszük majd a kérdést. Kisebb pályázatoknál is vannak
műszaki ellenőrök, akik a munkát jóváhagyják.
Renge Ferenc: Az elvégzett munka maximális volt, lehetséges, hogy nem tették homokágyba
mindenhol, ez előfordulhat, de ettől a rendszer tökéletesen működik.
Bóta József Sándor polgármester: Ezt még maga a TIGÁZ is ellenőrizte, és volt olyan is, hogy
leállították a munkát. Ezt így látatlanban nem lehet eldönteni. A műszaki ellenőr, ha
problémát tapasztalt szigorúan ellenőrzött, nem engedte tovább folytatni a munkát.
Puhl Zoltán: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A visszatöltéseket, helyreállítást nem
vizsgálták. Azt vizsgálták, hogy jól tudjon működni mind a rendszer, mind pedig a
tisztítótelep. A bejárásokon részt vettek, a véleményüket írásban rögzítették. A műszaki
ellenőr mindig kiharcolta, hogy megfelelő legyen a rendszer. Az elvégzett vizsgálatokról
biztosan meg vannak a dokumentációk.
Balog Irén: Az a problémája, hogy a szomszédja elköltözött és nem engedi meg, hogy a háza
hátánál átvigye a csatornát.
Bóta József Sándor polgármester: Ebben az esetben a szomszéddal kell egyeztetni.
Renge Ferenc: Meg kell nézni, hogy a telekhatártól mennyi lenne, ha a telekhatáron van,
akkor szolgalmi jog bejegyzéssel lehet megoldani.
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Dr. Joó Csaba: Abban az esetben, ha szolgalmi jog nem volt bejegyezve a vízmű sem vehette
át.
Keszi József: Milyen alapon tudják azt az irodában, hogy ki mennyi vizet fogyasztott?
Bóta József Sándor polgármester: A HM Vízmű által közölt adatok alapján. Amennyi vizet
használ el valaki, az után kell a szennyvizet fizetni. Téves az az információ, hogy kevesebbet
kell fizetni! A szennyvíznek már ára van, és drágább, mint a víz.
Puhl Zoltán: Szihalmon 6 hónapon keresztül nem fizettek díjat. Ennek az az oka, hogy új mű
épült, és az Energetikai Hivatal fogja az összeget megállapítani. Továbbították az adatokat
feléjük, de válasz még nem érkezett. Megvizsgálták a közvetlen költségeket és ez alapján lett
az összeg kiszámítva. 850 ezer forint költségük jelentkezik havonta, 3000 m3 szennyvíz
érkezik havonta a telepre. Ezen adatok alapján szedik a hozzájárulást. A februári és márciusi
díjat elengedték, április 01-vel kötötték meg a szerződést az önkormányzattal. 2015. 01.01-től
várható konkrét szennyvíz díj. Onnantól szerepelni fog a számlában is, ez minden településen
így működik, mindenki egységesen a fogyasztás 100 %-át fizeti.
Beer Ferenc: Terjengenek a faluban olyan hírek, hogy az ivóvíz miatt daganatos betegségek
alakulnak ki. Úgy tudja, hogy aláírás gyűjtés is van ezzel kapcsolatban. A vezeték azbeszt
tartalma miatt esetleg kialakulhat ilyen betegség.
Puhl Zoltán: Hallotta ezt a mende-mondát. A HM Vízmű folyamatosan vizsgálja a víz
minőségét, 2 havonta. A szabályban nincs olyan paraméter, hogy rákos sejt burjánzását
elősegítő probléma. Olyan laborjuk van, ami az EU legjobb laborjának mondanak, a legjobb
kollégák, a legjobb műszaki emberek, az előírásoknak megfelelően végzik a méréseket.
Mindenben megfelelnek az előírásoknak. A 90-es évek óta nem engedi a törvény ezeknek a
csöveknek a használatát. Ebből a szempontból az ország 60 %-a veszélyeztetett. A használata
engedélyezett, konkrét megbetegedést nem okozhat. Ez egy kitaláció, sehol nem tudták még
ezt kimutatni.
Vincze József: A házi átemelők után érdeklődne.
Bóta József Sándor polgármester: Ez egy sarkalatos téma, ami kb. 50-100 forintot jelent
havonta az érintetteknek, ez kb. 12 családot érint, éves szinten 1200 forintot jelent, amire
megoldást fogunk találni. Nem felejtettük ezt el, csak még nem tudtuk megoldani, talán
adójóváírással. Ígéri, hogy ezt az önkormányzat rendezni fogja. Nagyon kedvező a szennyvíz
díja, örüljünk, ha ennyi lesz a hatósági ár. Nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni.
II. napirendi pont: Tájékoztatás a megváltozott vasút környéki területtel kapcsolatban
Bóta József Sándor polgármester: Bemutatja a MÁV-al történt levelezés dokumentumait.
Személyesen egyeztetett a vezérigazgatóval ebben az ügyben és államtitkári egyeztetés is
volt. Kértük, hogy az állomás épületét adják át az önkormányzatnak. Két lakást szerettünk
volna kialakítani, akik ezt a területet rendben tartották volna, amire az volt a válasz, hogy erre
nincs mód. Utána kértük a rendben tartását a területnek, mert borzalmas állapotok uralkodtak
már. A válasz az volt, hogy évente kétszer kaszálnak, amit nem is egy társaság végez el,
hanem kettő. Meg van határozva, hogy melyik terület kihez tartozik. Sajnálja az épületet, de
nagyon rossz volt az állaga, valóságos fertő alakult ki, ajtók és az ablakok kitörve. Rendbe
tették a területet, voltak ezzel kapcsolatban felvetések, hogy fedett várók legyenek, wc
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kialakítása. Ez nem a mi feladatunk, ebben nem is léphetünk, mert ez a vasút privilégiuma.
Még a tüzép-telepből is ki fognak sajátítani hozzá egy darabot a vasút építés miatt.
Kocsis Sándor: A Kölcsey úton évente többször törik el az eternit cső. Amikor a vízmű
kimegy, legalább szólnának, hogy nem lesz víz. A kicserélésre miért nincs pénz?
Puhl Sándor: Sajnos sok probléma van azon a területen, sok a csőtörés. Készült erre korábban
egy terv, pályázatra várt az önkormányzat. Jelen pillanatban ilyen pályázat nem áll
rendelkezésre, ezért nem kezdődhetett el. Nehéz lenne egy csőtörést előre bejelenteni. Ha
2013-ban nem vezették volna be a közműadót, akkor el tudja képzelni, hogy oda pénzt tudnak
keríteni.
Bóta József Sándor polgármester: A testület több pályázatot nyert, igyekeztünk mindenre
odafigyelni. Az a gond, hogy nincs ilyen pályázat, és egy ilyen cserére az önkormányzatnak
sincs pénze.
Beer Ferenc: Ha itt gyorsforgalmi vonal lenne, akkor mennyit lehetne kérni a MÁV-tól, hogy
tudnának ide megállót készíteni?
Bóta József Sándor polgármester: Beálló lesz, erre megvannak a tervek.
Zsiga János: A váróterem elbontása aktuális volt. A mostani esőzés úgy tönkre tette az átjárót,
hogy csak a Szemerei út közepén lehet közlekedni. Mikor lesz ez megoldva, hogy ne térdig
járjanak a hóban, vízben?
Bóta József Sándor polgármester: Jelezhetjük ezt a MÁV felé. Van, amiben tehetetlenek
vagyunk. Sajnos nem nyúlhatunk hozzá.
Kolozsvári Béla: Érdeklődne, hogy a kamerarendszert lehet-e fejleszteni?
Bóta József Sándor polgármester: A kamerák kérdése az külön téma. Sok esetben pályáztunk,
de a válasz az volt, hogy azért nem nyertünk, mert Szihalom nem halmozottan veszélyes,
vannak rosszabb helyzetben lévő települések.
Boda Sándor képviselő: Amikor a rendszer kiépítésre került, megfelelő volt, de ez a rendszer
nem képes arra, hogy ezt a feladatot ellássa. Voltak műszaki, technikai problémák az újra
élesztésével. Vannak működő kamerák, arról szó sincs, hogy nem működnek. A vasút
bekamerázása az önkormányzattól független. A vasútpálya melletti terület nem az
önkormányzat hatásköre.
III. Napirendi pont: Lakosság által írásban beadott közérdekű felvetések, problémák
megtárgyalása
Bóta József Sándor polgármester: Mindenkinek kötelessége a saját háza előtti átereszt
kiépíteni és rendbe tenni. A Tárkányi úton tele volt tömve salakkal. Az új játszótéren meg
lehetne nézni, hogy ki hordja oda a háztartási szemetet és töri össze az üveget. Ami itt értéket
létre hozunk, tönkre teszik. A futballpályán a kis padokat is tönkre tették. Egy lakossági
kontroll is kell, mert ehhez kevés a polgárőrség és a kamera. A Zsóri üdülőterületen kérték a
szelektív hulladékgyűjtőket, kiépítettük a helyét, meg lehet nézni, hogy hogy néz ki. A
hulladékgyűjtő mellé dobálták le a szemetet. Ennyi pénz nincs a világon, ami erre elég lenne.
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De van egy közösség, akinek ezt tudatosan kellene megőrizni. De aki tudja, még az sem
mondja el, hogy ki volt, mit látott. Nagyobb öntudat és közösségi erő kellene, mert így nehéz
előre haladni. A lenti játszótér kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy a hivatalban nincs
arra papír, hogy engedélyezett. Kértünk hatósági engedélyezést, 94 ezer forintért jönnének ki
megvizsgálni és meghatározzák, hogy melyik eszköz, ami a szempontoknak megfelel. Olyan
hírek is voltak, hogy onnan a játékokat elhordtuk a másikra. Ilyen nem történt, ez nagy
butaság. Az új játszótér bekerítése is megtörtént. Sajnos, rá kellett jönni, hogy egyes túl koros
gyerekek ráülnek és hintáznak, játszanak a játékokon. Az a baj, hogy mindent csak elvárnak,
hogy mindent teljesítünk. Mindenkinek a segítsége kell ahhoz, hogy az értékeinket meg
tudjuk tartani. Már az új játszótéren pótolni kellett, mert tönkre tették a játékokat. Meg lehetne
említeni a temető konténert, ahová a szemetet belehordják. Rendbe lett téve a Kossuth úton a
kereszt, a temetőben a barokk kereszt felújítása folyamatban van. Ha ezeket az értékeinket
meg tudjuk tartani, és tovább tudjuk fejleszteni pár éven belül Szihalom is város lehet. Sok
helyen elismerik azt, amit Szihalom elért.
Zsiga János: Véleménye szerint a pedagógusoknak is felelőssége van a játszótér tönkre
tételében. Sok gyerek jár ide Egerfarmosról és Mezőszemeréről, a buszmegállót is ők tették
tönkre. Nem hiszi, hogy nincs olyan felügyelő, aki ki tudja őket kísérni és megvárni, míg
elmennek.
Bóta József Sándor polgármester: EU-s szabványnak kell egy játszótérnek megfelelnie.
Ahhoz, hogy ez működhessen engedélyt kell szerezni. Ha így megnyitásra kerülne, komoly
büntetést kapnánk érte.
Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Igazgató: Nagyon szép az új játszótér, a régi is. A gyerekeket
arra nevelik, hogy a játékokra vigyázzanak. Igaz, hogy sok bejáró gyerek van. 1995. óta
folyamatosan járnak át, most is 43 fő van. Nem gondolja, hogy ők tennék a játékokat tönkre.
Igaz, hogy a pedagógus is felelős a gyerekekért, de csak az iskola területén, onnan minden
felelősség a gyerekek szüleié. Köszönetet szeretne mondani a sok támogatásért, amit kapott az
iskola az önkormányzattól, annak ellenére, hogy nem az önkormányzat a fenntartó, hanem a
KLIKK. A kerékpártárolót is a magáénak érezte az önkormányzat, amikor az önrészt
átvállalta.
Bóta József Sándor polgármester: Az önkormányzat elindította a szigeteléses pályázatot,
ehhez szét kell választani a közműveket. Fontos, hogy az itt lévő gyerekeknek a legjobb
feltételeket teremtsük meg. 2 db digitális táblát adományozott az iskolának. Amikor
pályázatot lehetett volna erre beadni, nem tették meg.
Beer Ferenc: Kikéri az egerfarmosi és mezőszemerei gyerekek nevében, ők semmit nem tettek
tönkre. Nem ők gyújtották fel és tették tönkre a buszmegállót. Az éjszaka vandálkodó, részeg
fiatalok tehették tönkre. Ezek a fiatalok kerékpárral járnak fel Szihalomra.
Vincze Antal: Nem lehetne az iskola elé buszmegállót tenni?
Beer Ferenc: Ezt korábban már kérték, de nem engedélyezték.
Boda Sándor: A Volán határozza meg a távolságokat. A két távolság közé nem tesz még
buszmegállót. Komoly követelményeknek, előírásoknak kell megfelelni. A buszmegálló
kiépítése nem az önkormányzaton múlik, hanem a Volán társaságon. Korábban szóba került a
Kossuth úton is buszmegálló kiépítése, amihez menetrend módosítás szükséges.
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Bóta József Sándor polgármester: Megkérdezi, hogy melyik kérdésre adja meg a választ.
Amennyiben szükséges, mindegyikre megválaszol.
Vincze József: A jövő héten be fog menni a hivatalba, hogy a fórum részleteit megbeszéljék,
leegyeztessék. A többi kérdésre a fórumon térne ki.
Bóta József Sándor polgármester: Az egészségügyi központ teljes egészében átköltözött,
megkezdődtek a rendelések. Bízik abban, hogy mindenki elégedett lesz vele, használják
egészséggel!
Stefner Nikoletta: Problémaként említi meg, hogy a szennyvíz kiépítés után nem megfelelő
átereszt tettek vissza.
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot
Renge Ferenccel. Senki ne csodálkozzon, ha esőzések alkalmával problémák lesznek, az
átereszeket mindenkinek rendben kell tartania. Pályázatot szeretnénk erre is beadni, bízunk
benne, hogy lesz.
Akkor értjük meg egymást, ha ilyen fórumokon minél többen részt vesznek, a más
csatornákon történő beszélgetések nem viszik előbbre ezt a falut. Köszöni a részvételt.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester 18.45 órakor a
közmeghallgatás véget ért, és a Képviselő-testületi ülés az alábbi napirendi pontokkal tovább
folytatódott.
IV. Napirendi pont: Egyebek
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy mivel már több
testületi ülés nem lesz a választásokig, egy rendeletalkotási kötelezettség még lenne, amire a
Kormányhivatal hívta fel a figyelmet, a helyi közterületek elnevezésével kapcsolatban.
Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kéri a testületet, hogy a rendeletet fogadja
el.
Szavazásra bocsátja a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletet, amit a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás
szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy idén is lehetőség
van a Bursa Hungarica Pályázaton részt venni. Ismerteti a feltételeket.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2014. (IX. 12.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Bursa Hungarica Pályázat benyújtása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor
polgármester 19.00 órakor az ülést bezárta.

Szihalom, 2014. szeptember 12.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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